
Sekce orientačního běhu ČSOS 

 

Sdělení sekce OB 23/2020 
 

 

Dodatečné výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB 2021 
A. Závody zařazené do výběrového řízení: 

Veteraniáda ČR ve sprintu    červen – září 2021* 

Veteraniáda ČR na klasické trati   červen – září 2021* 

Veteraniáda ČR na krátké trati    červen – září 2021* 

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva  18. 9. 2021 

 * Ideálně všechny tři závody Veteraniády ČR jeden týden v rozmezí pátek až neděle. 

B. Kritéria pro výběr pořadatelů: 

 kvalita nabízených terénů 

 záruka kvality pořádání ze strany pořadatele 

C. Předložení přihlášek: 

Přihlášku do výběrového řízení na pořádání závodů předloží člen ČSOS do 20. 12. 2020 vyplněním formuláře na 

webové stránce http://www.orientacnibeh.cz/vybriz/ (bude v provozu od 5. 12. 2020): 

 druh závodu; 

 podrobný popis o charakteru terénu, ve kterém by se závod uskutečnil (převýšení, průchodnost, členitost, 

hustota komunikací, apod.), údaje o předchozí mapě pro OB v tomto terénu (uvést odkazy na náhledy 

v Mapovém archívu ČSOS, případně na náhledy na jiných www), případnou fotodokumentaci terénu, další 

údaje potvrzující, že navrhovaný terén splňuje požadavky na terén vhodný pro vrcholové závody OB; 

 prohlášení, že uspořádání závodu v tomto terénu nebrání vážné majetkové a legislativní důvody (zónace 

CHKO, apod.); 

 základní údaje o organizačním zabezpečení; 

 jméno osoby odpovídající za zpracování mapy; 

 návrh hlavního rozhodčího; 

 jméno osoby odpovídající za organizační zabezpečení závodu (ředitel závodu); 

 jméno stavitele tratí; 

 prohlášení, že uvedené osoby (osoba odpovědná za zpracování mapy, ředitel závodu, hlavní rozhodčí a 

stavitel tratí) s převzetím úkolu souhlasí a jsou ochotny daný úkol realizovat; 

 prohlášení, že klub má k prostoru právo podle čl. 7 (Hospodaření s prostory) Směrnice pro tvorbu a evidenci 

map ČSOS. 

V případě, že některé náležitosti přihlášky budou chybět, nebude přihláška akceptována. 

Přidělení pořadatelství bude oznámeno do 31. 12. 2020 na internetových stránkách sekce OB. 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 1. 12. 2020 

 


